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Boletim Informativo
“Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, 

tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna” 
- Romanos 6:22 -

PEQUENOS GRUPOS MULTIPLICADORES (PGM) DA IGREJA BATISTA EM GUARABU

Multiplicadora da Graca e do Amor de Deus 

IGREJA BATISTA
EM GUARABU

,

LOCAL LIDER LIDER EM 
TREINAMENTO ENDEREÇO DIA/HORA

Guarabu Adriana Pereira Paulo Silva R. Crundiuba, 423 3ª/19h30min.

Jd. Carioca I Dc Judith Dc Adenair R. Zurique, 63 2ª/19h30min.

Jd. Carioca II Dc Alcides Jorge Dc Manoel Sales R. Jaime Cabral, 49 3ª/19h30min.

Jd. Carioca III Dc Glória Catarina Dc Paulo Ribeiro R. Tupirama, 263 3ª/19h30min.

Moneró Dc Paulo Freire Edna Fraga R. Alteia, 120 6ª/19h30min.

Jardim Guanabara Diego Albuquerque Francisca (Lusa) R. Dom Antônio de 
Macedo, 91/101 3ª/19h30min.

HFAG Dc. Paulo Freire Paulo Silva Est. Galeão, 4101 4ª/14h00min.

Embaixadores do Rei Dc. Paulo Ribeiro Paulo Jr. IBG 6ª/18h30min.

Ministério Atos Pr Luiz Cláudio IBG 6ª/19h30min.

DOMINGO:
08h – Reunião de Oração
09h – EBD
10h15min – Encerramento da EBD 
10h30min – Culto Matutino
18h - EBD (Jovens e Adolescentes)
19h – Culto Vespertino

TERÇA-FEIRA
15h – Reunião de Oração MCM (EM RECESSO)
15 às 18h - Gabinete Pastoral 

QUARTA-FEIRA 
15 às 19h - Gabinete Pastoral
18h30min - Desperta Déboras
19h30min – Reunião de Oração e Estudo Bíblico

QUINTA-FEIRA 
15 às 19h - Visita Pastoral

SEXTA-FEIRA 
19h30min - Ensaio do Coro Elos

Atividades Semanais
Reunião do Cons. Adm. Eclesiástico
4ª Quinta-feira – 19h30min

Culto Administrativo  
4º Domingo - 10h30min

Ceia do Senhor
1º domingo - 10h30min

Escola de Missões
3º Domingo - 18h
- Mulheres Cristãs em Missão (MR e Amigos 
de Missões)
- Sociedade de Homens Batistas (ER)

Ministério Atos (Jovens e Adolescentes)
19h30 - Sexta-feira  [PGM] 
19h00 - 2º Sábado do mês [Atos Talk] 
(confirmar)
18h00 - Todos os domingos - Classe 
da EBD
19h00 - 4º Domingo [Culto] (confirmar)

Atividades Mensais

“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa 
do SENHOR.” Sl 122:1

   VISITANTE...

BEM VINDO!!Seja

Texto:  Lucas 9:28-36

Tema: Quem anda com JESUS 
vê além das coisas naturais

Quebra-gelo: Existe alguma 
experiência sobrenatural que 
marcou a sua vida?

Transição: No texto, JESUS 
levou 3 dos seus discípulos para 
uma experiência sobrenatural 
com ele.

Perguntas para discussão nos 
PGM:

1.  No al to do monte da 
transfiguração, o céu desceu até 
eles.  O que mais chamou a sua 
atenção neste texto?  v. 28-34.

2. O que JESUS foi fazer 
juntamente com Pedro, Tiago 
e João no monte? v.28

3. O que o texto fala sobre a 
aparência de JESUS? v.29

4. Quem são os dois homens 
que vieram ao encontro de 
JESUS?  O que eles representam 
e o que conversaram? v.30,31

5. O que disse a voz que saiu 
da nuvem?  De quem seria essa 
voz? v.34,35.

Conclusão:
No monte da transfiguração, o 
céu desceu para revelar a quem 
anda com JESUS a beleza da 
eternidade.

PEQUENOS GRUPOS 
MULTIPLICADORES (PGM)

145ª SEMANA

61 presentes

“Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo 
com fé, esperança e paciência. O amor é eterno.”

1 Coríntios 13.7-8a (NTLH) 

Há um tempo presenciei algo quase inimaginável. 
Um casal completando bodas de ferro (ou platina). 
Eram 65 anos de casamento. Isso é raro, primeiro pela 
longevidade de ambos, estavam próximos dos 90 
anos de idade. Segundo, por nunca terem desistido 
dos votos de amor, fidelidade e cumplicidade que 
um dia fizeram um ao outro diante do altar.

Você consegue imaginar duas pessoas vivendo 
juntas durante tanto tempo? É difícil, pois em nosso 
mundo reina a cultura do ‘descartável’. A mídia prega 
que algo tem valor enquanto é útil e dá prazer. Em 
pouco tempo tudo é descartado, vai para o lixo e é 
substituído por algo novo e supostamente melhor. 
É terrível, mas esse princípio acaba se infiltrando 
também nos relacionamentos humanos.

Certa vez conversei com um casal que havia 
decidido morar junto, mas não queria casar. O rapaz 
disse: “Pastor, nós estamos fazendo um ‘test-drive’.” 
Com essas palavras ele estava se referindo à moça 
como um objeto. Ela havia compartilhando com ele 
a sua privacidade, sua intimidade, seus sentimentos 
e, na visão dele, o seu valor era comparável ao de um 
carro, o qual se experimenta e, se não gostar, devolve 
sem nenhum compromisso ou responsabilidade.

Fiquei imaginando o que se passou no coração 
daquela jovem ao ouvir isso… No seu semblante 
transpareceu um ligeiro ar de tristeza e decepção. 
É bem verdade que ela concordou em entrar no 
relacionamento desta forma, mas acho que ambos 
foram irresponsáveis ao se entregarem um ao 

Amor Eterno num Mundo Descartável
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MONERÓ EMBAIXADORES

outro tão levianamente. As marcas em um coração 
machucado permanecem por muito tempo. Nenhum 
ser humano, imagem de Deus, merece ser tratado 
como um simples objeto!

O ser humano tem dentro de si um anseio por um 
relacionamento profundo e verdadeiro, por amar e 
ser amado de verdade. Esse anseio só o amor de Deus 
manifestado em Jesus pode suprir plenamente. Mas o 
relacionamento conjugal tem o objetivo de ser uma 
pequena amostra desse amor. Por isso o amor entre 
um casal precisa ser orientado pelo amor de Deus.

Pense! Não há preço que pague a certeza de que 
quando seu cônjuge prometeu estar a seu lado “até 
que a morte os separe” ele estava falando sério. Não 
tem preço a segurança de voltar para casa sabendo 
que tem alguém que te ama te esperando. Saber que 
alguém vai te amar até mesmo quanto você não tiver 
mais nada de bom para oferecer. Não é sábio trocar 
o êxtase de uma paixão carnal e momentânea pela 
constância de um amor duradouro.

Certa vez um médico perguntou ao marido de uma 
portadora de Alzheimer: “Por que o senhor insiste em 
vir todos os dias visitá-la se ela nem sabe mais quem 
o senhor é?” Ele prontamente respondeu: “Porque eu 
sei quem ela é!”

O amor de Deus é assim! Vale pelo que é e não pelo 
que oferece. Deixe seu relacionamento ser orientado 
pelo relacionamento com Deus!

Extraído 
Pr Cristian (Comunidade Evangélica Canoas)

Pr Luiz Cláudio Robaina
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     Escala de Serviços

Berçário: (0 a 2 anos)    
M: Niza\ N: Cândida
Data-Show:  
M: Raquel \ N: Thiago
Contagem de Numerários:
M: Vera Cunha/Veraneide 
N: Talita/ Lúcia
Escala da Recepção:
M: Glória/ Marilza
N: Andreia
Escala de Vigilância Externa:
M: Paulo Silva / Róbson
N: Orni / Paulo Ribeiro
Dirigentes: 
M: Charles
N: Edna Fraga

     Pedidos de Oração

”E será que antes que clamem 
eu responderei; estando eles 
ainda falando, eu os ouvirei”. 

Isaías 65:24 

Pelo despertamento espiritual 
na igreja; pelo pastor Ivan e 
família; pelos membros afastados 
da igreja; pelos PGM; pelos líderes 
e Líderes em Treinamento de PGM; 
Pelo Pr Luiz Cláudio e família; por 
conversões; pelos adolescentes 
e jovens; Pedro Marcolino da 
Silva  (pai do ir. Claudir); Cícero 
Galdino dos Santos (pai da ir. 
Raquel); Diego Fernandes; Edir 
Leite (mãe da ir Adriana); Everaldo 
(esposo Alizete); Leocina;  ir. 
Sérgio Adriano; Rosenilda dos 
Santos Dias; Dc. Adenair; Nair 
Bastos, Silvia Maria da Conceição;  
Lauzira; Maria das Neves; Tereza 
Ruas.

Cliff Iuri de Souza Gonçalves 12/fev
Edvaldo Santos                          15/fev
Edvone M. da Cruz Fraga         15/fev
Karen Fraga Freire Rodrigues 15/fev

Gabinete Pastoral
Gabinete: 
Terça-feira: 15h às 18h.
Quinta-feira: 15 às 19h.

Visita Pastoral: 
Quinta-feira: 15h às 19h. 
(agendar na secretaria)

Em destaque

 Viver de Verdade é entender que:
Quando oramos, Deus nos ouve e 

Ele responde. É importante termos 
tanta confiança nisto quanto Davi 
tinha quando escreveu os salmos 
a seguir:

“[…] porque o Senhor ouviu o meu 
choro. O Senhor ouviu a minha 
súplica; o Senhor aceitou a minha 
oração” (Salmos 6.8-9).

Você pode viver com confiança 
desde que saiba que Deus está do seu 
lado e que Ele o ajudará a vencer as 
suas batalhas na vida. Você não está 
só, Deus está com você!

Permaneça em paz e continue 
agradecido a Deus porque Ele está 
trabalhando na sua vida. Posso lhe 
garantir que Deus não se esqueceu 
de você. Ele não se atrasará para 
enviar a resposta à sua oração. Pode 
ser que Ele não se adiante, mas não 
vai se atrasar! Mantenha a sua visão 
diante de você e não desista.

A PALAVRA DE DEUS PARA VOCÊ 
HOJE: Deus lhe enviará socorro; Ele 
o apoiará, o renovará e o fortalecerá.

Eu oro a ti Deus, porque sei que me 
escutas e me respondes. Salmos 17:6

Venha Orar com sua Igreja as 
quartas-feiras, às 19:30h.

No domingo do dia 23/02 - NÃO 
HAVERÁ CULTO DA NOITE NO 
TEMPLO, será nos lares. O culto da 
manhã funcionará normalmente.

O Ministério de Ação Social está 
recebendo doações de alimentos 

não perecíveis. Contribua! 

CULTO DE ORAÇÃO E 
ESTUDO DA BÍBLIA

FERIADO DE CARNAVAL

Parabéns pra você... 

OFERTA DE AMOR

(Fotos acima) Chá de apresentação 
do  d i a  11/01,  e  a lmoço  em 
comemoração dos aniversariantes 
de janeiro.

Dia 17/02 - visita à irmã Leocina.  
Encontro na Igreja, às 14:45h.

EBD

MELHOR IDADE

MATUTINO - 10h30 VESPERTINO - 19h

Prelúdio 

Oração 

Canto 14 CC                                            Ao Deus de Abraão

Leitura Bíblica:                                                   Jo. 20:30-31
Dirigente:  Jesus, na verdade, operou na presença de 
seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão 
escritos neste livro; 
TODOS:  Estes, porém, estão escritos para que creiais 
que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, 
tenhais vida em seu nome.

Oração  de Intercessão

Cânticos                        Ministério Elion

Dedicação de dízimos e ofertas

Oração de consagração

Crianças no Caminho do Senhor
Jesus recebeu e abençoou as criancinhas com amor;

Oração pelas crianças 

Mensagem

Oração

Poslúdio

Guarabu  em ação

Prelúdio

Oração 

Leitura bíblica: Salmo 27.8; Deuteronômio 4.29; Salmo 
51.11, 10 

Canto                                          Há um doce Espírito aqui

Canto 236 HCC Sim, com certeza meu Senhor aqui está 

Oração de intercessão

“O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado: 
ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó 

Deus.” (Salmo 51.17)

Cânticos                                                      Ministério Elion

Dedicação de dízimos e ofertas

Oração de consagração 

Crianças no caminho do Senhor
Os meninos, as meninas, são levados a Jesus; 
Pequeninos tão felizes, abençoados por Jesus.

Oração pelas crianças

Mensagem

Oração  e Bênção 

Poslúdio

Reunião do Conselho 
Dia: 13/02 - 19:30h.
Assembleia Administrativa Regular
Dia: 16/02 - 10:30h

REUNIÃO E ASSEMBLEIA

“Porque quem sou eu, e quem é o meu 
povo, para que pudéssemos oferecer 
voluntariamente coisas semelhantes? 
Porque tudo vem de ti, e do que é teu 
to damos.” (1 Crônicas 29:14)

No capítulo 29 do livro de 1 
Crônicas, Davi nos dá uma lição 
sobre ofertas que, creio eu, possa se 
estender para os dízimos também. No 
momento, Davi juntava o material que 
seria necessário para a construção do 
Templo, que só seria executada por 
seu filho, Salomão.

Neste versículo Davi revela algo 
poderoso: o que damos a Deus não 
é nosso, já era dEle, sempre foi e 
sempre será.

Temos que entender isso amados, 
nosso dinheiro não é nosso, nosso 
carro não é nosso, nossa casa, 
nossos filhos, esposas, esposos, 
trabalhos, nada disso é nosso. Tudo 
o que temos é de Deus. Então pare 
de pensar que você está fazendo um 
favor para Deus quando oferta ou dá 
o dízimo, tudo já é dEle, você só está 
entregando de volta uma parte.

Mesmo que você não ofertasse ou 
dizimasse, Ele teria quanto precisasse, 
Ele é Deus. Isso não deve ser motivo 
para não ofertar ou dizimar, mas 
é algo que deve estar em nossas 
mentes. 

Paz.

DÍZIMOS E OFERTAS


